Schválený rozpočet
obce Radimovice u Želče
na rok 2016
Příjmy daňové:
par. pol.
1111 z příjmů fyz. osob závis. činnost
1112 z příjmů fyz. osob samost. výd. čin.
1113 z příjmů fyz. osob kapit. výnos
1121 z příjmů práv. osob
1211 z DPH
1341 poplatek ze psů
1342 poplatek z rekreač. pobytu
1344 poplatek ze vstupného
1345 poplatek z ubyt. kapacity
1351 odvod loterií
1361 správní poplatky
1511 daň z nemovitostí
4112 dotace ze státního rozpočtu
Celkem:
Příjmy nedaňové:
1032
z prodeje dřeva
2122
druhotné suroviny
2310
pitná voda
2321
stočné
3319
kultura
3392
zájmová činnost
3613
pronájem nemovitostí
3639
pronájem pozemků
3722
známky na popelnice
3724
recyklace elektro
3725
recyklace EKO-KOM,
3745
veř.prostranství-sečení
6171
místní správa
6310
úroky z bankovního účtu
Celkem
Příjmy celkem:

částka
700.000,30.000,90.000,800.000,1.600.000,4.700,30.000,1.000,10.000,15.000,2.000,240.000,72.500,3.595.200,-

300.000,5.000,1.000,38.000,40.000,3.000,55.500,50.500,73.000,3.000,25.000,3.000,12. 000,500,609.500,-

3.595.200,-

609.500,-

4.204.700,-

Výdaje:
1031
1032
1036
1037
2212
2219
2221
2310
2321
3111
3314
3319
3326
3341
3392
3399
3412
3419
3421
3613
3631
3635
3639
3721
3722
3723
3745
4329
5512
6112
6171
6310
6320

pěstební činnost – lesy
náklady na těžbu
lesní hospodář, LHP
myslivecké sdružení-příspěvek
silnice – opravy a udržování
cyklostezky
silniční doprava – příspěvek na provoz MHD
pitná voda – náklady vodovod
kanalizace – ČOV
mateřská škola – provoz a opravy
místní knihovna
kultura
kaple – údržba
místní rozhlas
zájmová činnost
sbor pro občanské záležitosti
sportovní zařízení obce
ostatní tělovýchovná činnost
volný čas dětí a mládeže
nebytové hospodářství – čp. 5 a OÚ
veřejné osvětlení
územní plán
kom.služby a územ. rozvoj
nebezpečný odpad
svoz komunálního odpadu
separovaný odpad
péče o vzhled obce a zeleň
sociální oblast
požární ochrana
místní zastupitelstvo
činnost místní správy
finanční operace
pojištění majetku

Celkem výdaje

70.000,75.000,31.000,5.000,1.580.000,2.000,189.000,45.900,380.000,180.000,12.500,95.500,1.600,22.500,7.000,110.000,1.300.000,7.000,6.000,202.500,200.000,62.000,11.500,18.000,140.000,35.000,90.000,3.000,35.000,525.300,523.000,6.000,13.000,-

5.984.300,-

Příjmy celkem:

4.204.700,- Kč

Výdaje celkem:

5.984.300,- Kč

Saldo:

- 1.779.600,- Kč

Rozpočet na rok 2016 je schodkový. Výdaje budou kryty
z úspor z minulých let, některé plánované investiční akce
(rekonstrukce hřiště, opravy komunikací) budou uskutečněny
pouze za předpokladu získání dotace.

V Radimovicích u Želče 28.12.2015

…………………………….
Jana H n o j n o v á
starostka obce

